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Programul de formare 

continuă 

Scopul programului: 

Dezvoltarea la cadrele 
didactice a competenţelor de 
proiectare didactică a ştiinţelor 
şi a disciplinelor tehnice într-o 
viziune integrată şi centrată pe 
elev, cu utilizarea optimă a 
laboratoarelor de specialitate şi 
a echipamentelor existente. 

STRUCTURA PROGRAMULUI: 

Modulul I   90 ore   30 credite 

Proiectare, org. şi evaluarea 
activităţilor didactice 

Modulul II   90 ore   30 credite 

Management şi comunicare 

Modulul III   90 ore   30 credite 

Tehnici informaţionale şi de 
comunicare 

 



 
Obiective: 
 Familiarizarea cu noţiunile şi metodele utilizate în 

managementul calităţii actului educaţional; 
 Dezvoltarea competenţelor de proiectare didactică a 

ştiinţelor din perspectivă interdisciplinară; 
 Dezvoltarea competenţelor de utilizare a 

echipamentelor şi aparaturii de laborator valorificând 
la nivel optim potenţialul nou adus de ultimele 
inovaţii în tehnică; 

 Însuşirea unor elemente noi de metodica comunicării 
şi a realizării experimentelor, dezvoltarea capacităţii 
de comunicare cu membrii unei echipe, cu persoane 
de vârste diferite şi pregătiri diferite; 

 Familiarizarea cu modul de operare pe computer în 
vederea procesării datelor, realizării unui 
management eficient şi utilizării unor produse 
multimedia specifice activităţii depuse; 

 Însuşirea unor cunoştinţe de legislaţie specifică; 
 Perfecţionarea cadrelor didactice în cunoaşterea 

truselor şi experimentelor specifice disciplinelor sau 
unei familii de discipline; 

 Încurajarea realizării de noi aparate şi lucrări de 
laborator apelând la improvizaţii care sunt la 
îndemâna oricărui laborator, cu cheltuieli minime şi în 
condiţii de securitate; 

 Realizarea unui climat propice discuţiilor nonformale, 
deschise, a lucrului în echipă; 

 Dezvoltarea percepţiilor în observarea desfăşurării 
unor experimente a căror evoluţie nu este cunoscută 
iniţial; 

 Dezvoltarea capacităţii manageriale în organizarea şi 
coordonarea unui proiect concret, dincolo de 
acumularea de cunoştinţe, specifice unui învăţământ 
structurat pe discipline; 

 Formarea abilităţilor profesionale de utilizare a 
echipamentelor informatice în proiectare şi în 
procesul instructiv-educativ; 

 Identificarea domeniului în care se poate defini 
performanţa şi competenţa unui tânăr în baza 
identificării şi cultivării abilităţilor şi înclinaţiilor native 
ale acestuia. 

Categoria de program:  
programe de perfecţionare continuă categoria 1, 
o dată la cinci ani 
Tipul programului:  
program lung, 3 module – 270 de ore 
Forma de învăţământ:  
învăţământ de zi 

 
Furnizor de program:  
Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 
Partener:   
Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 
  
Director de program:  
Prof. Traian Duminică, expert ARACIP, formator 
naţional  
GSM: 0745578747  
e-mail: traian_duminica@yahoo.com 
 
Coordonator de program: 
Conf. univ. dr. ing. Dan Milici  
Facultatea de Ing. Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor tel. 0230.216147 int.168  
GSM: 0722.537125  
e-mail: dam@eed.usv.ro 
 
Responsabil de program: 
Prof. Rodica Cotin, profesor metodist CCD 
Suceava  
tel. 0230.522994  
GSM 0726614689  
e-mail: cotin_rodica@yahoo.com 
Alte informaţii: 
www.ccd-
suceava.ro/index.php?page=detalii&id=18 

COMPETENŢE 
Competenţe metodologice:  
 Aplicarea algoritmilor optimi în 

proiectarea, organizarea şi evaluarea 
activităţilor didactice; 

 Disponibilitate pentru structurarea unui 
demers didactic integrat, cu valorificarea 
elementelor de noutate în domeniul 
tehnico-ştiinţific; 

 Utilizarea laboratorului cu echipamentele 
şi aparatura aferente. 

Competenţe de comunicare şi 
relaţionare:  
 Stabilirea de relaţii eficiente la toate 

nivelurile: profesor - elev, elev - elev, 
profesor - profesor; 

 Adoptarea unor tehnici adecvate pentru 
promovarea cooperării în clasă; 

Competenţe psihosociale:  
 Utilizarea de tehnici de cunoaştere şi 

motivare a elevilor în demersul didactic; 
 Adoptarea unor atitudini 

corespunzătoare pentru promovarea 
învăţării active-participa-tive a elevilor la 
lecţie; 

 Manifestarea unei conduite auto-reflexive 
asupra activităţilor didactice/pedagogice 
proprii 

 Capacitate de adaptare la cerinţele 
contextului social aflat în continuă 
schimbare. 

Competenţe de management al carierei:  
 Valorificarea elementelor de context 

educaţio-nal în promovarea activităţilor 
specifice disci-plinelor ştiinţifice şi 
tehnice; 

 Capacitatea de a identifica în traseul 
profesio-nal elementele propice, precum 
şi obstacolele în scopul promovării unui 
plan de carieră optimizat 


